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Miksi nuori ei mene nukkumaan?

Toimintaterapian keinoja nuoren unettomuudessa

Miten unettomuus vaikuttaa nuoren arkeen?



Oli huono 
viikko, ei 

mitään järkee
elämässä

Katson että kello 
on kaksitoista ja 

meen nukkumaan

Nukkumaan-
meno 

pelottaa ja 
unet voi olla 
ahdistavia

Ajatukset 
ei rauhoituEn osaa 

lopettaa 
läksyjen 

tekemistä

Mielessä pyörii ne 
ajatukset, joita en 

ehdi päivällä 
miettimään

Inhoon 
heräämistä

MIKSI EN MENE
NUKKUMAAN

ILLALLA?
Kuvan lähde:
Papunet Kuvapankki

Kaikki vaan 
urputtaa

En tarvii unta
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Ahdistaa ja 
masentaa ja 

helposti 
ärsyttää

On vaikee
seurata 

opetusta

Muut sanoo 
että  mokailen, 

mutta en 
huomaa sitä 

itse

Ajatukset on 
pahempia

Puhe menee 
ohi

VÄSYNEENÄ…

Oon niin loppu 
joka aamu
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Kuvan lähde:
Papunet Kuvapankki



… huomaan, että 
väsymys lisää 

nuorella selvästi 
ahdistusherkkyyttä

… turhauttaa, että 
nukkumaanmenosta 
joutuu vääntämään 

joka ilta

… tuntuu siltä, 
että puhun kuin 
kuuroille korville

… huomaan, että 
nuoren vuorokausirytmi 
keikahtaa jo viikonlopun 

aikana

VANHEMPANA....
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Kuvan lähde:
Papunet Kuvapankki



Mitä voisi tehdä?

• Pitäisikö nuoren ajatusmalleja muuttaa vai pitäisikö johonkin muuhun 
asiaan vaikuttaa, kun ajatellaan huoneen ulkopuolella tapahtuvaa arkea? 

• Mihin nuori pystyy vaikuttamaan itse, onko kyse nuoren sisäisen maailman 
muutoksista?

• Vai onko kyse muiden ihmisten toiminnasta?
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Kuvan lähde:
Papunet Kuvapankki



Kokonaisvaltaisen tuen tarve

Nukkumisen apukeinot eivät auta, jos nuorella on koulunkäynti vähentynyt 
tai keskeytynyt kokonaan, arki kaventunut tietokoneen ympärille, 
kaverisuhteet jääneet ja nuori eristäytynyt omiin oloihinsa.
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Tarvitaan kokonaisvaltainen tuki arjen 
toimintakokonaisuuksiin.



Nukkuminen ei ole vain nukkumista

• Lepo tarkoittaa osallistumista rauhalliseen ja helppoon toimintaan, joka
keskeyttää fyysisen tai henkisen suorituksen ja aikaansaa levollisen olotilan.

• Valmistautuminen uneen tarkoittaa osallistumista rutiineihin, jotka luovat hyvät
edellytykset levolliseen unijaksoon sekä fyysisen ympäristön valmistelemista
unijaksoa varten.

• Osallistuminen uneen tarkoittaa henkilökohtaisista tarpeista huolehtimista
unijakson aloituksen mahdollistamiseksi, unen ylläpitämistä ilman keskeytyksiä
sekä omista ja muiden perheenjäsenten tarpeista huolehtiminen unijakson
aikana.

(Lähde: www.aota.org, viitattu 6.3.2019)
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http://www.aota.org


Arjen toimintakokonaisuudet

Lepo

Itsestä
huoleh-
timinen

Koti-
elämä ja 
asioimi-

nen

Vapaa-
aika

Koulun-
käynti ja 
opiskelu

Työkyky                               

Yhteis-
kunn. 

osallistu-
minen

Ajan-
käyttö

Leikki
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Mistä nuori jää paitsi, jos ei mene nukkumaan?

• Aamun koulutunnit

• Koulun laaja sosiaalinen ympäristö

• Iänmukaiset arjen taidot, esim. julkisilla 
kulkuneuvoilla liikkuminen, harrastusryhmät, sosiaaliset 
ryhmät ja tilanteet, asiointitilanteet

• Pelaaminen tuo suhteita peliryhmässä, mutta heikentää 
mahdollisuuksia saada kaverisuhteita koulussa
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Kuvan lähde:
Papunet Kuvapankki



Unettomuuden vaikutuksia toimintakykyyn / 
toimintakyvyn puutteiden vaikutuksia unettomuuteen
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Nuori valvoo öisin

Vetäytyy sosiaalisista 
tilanteista ja 

eristäytyy omiin 
oloihinsa

Puutteita 
iänmukaisissa 

taidoissa

Tunne siitä, ettei osaa
Nuoren taidot eivät 

harjaannu



Mitä unettomuuden taustalla voisi olla…?
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• Toiminnanohjauksen tai ajanhallinnan ongelmaa
• Motivaatio
• Arjen ongelmia
• Toimintaympäristön haasteet
• Mielenkiinnon kohteet
• Osallistumisen ja ryhmään kuulumisen tarve
• Pelkoja, joiden käsitteleminen sanallisesti voi olla vaikeaa
• Aistisäätelyn pulmia
• Vireystilan säätelyn vaikeutta
• Tunteiden säätelyn vaikeutta
• Joustamattomuutta toimintatavoissa Kuvan lähde:

Papunet Kuvapankki



Toimintaterapian keinoja unettomuuteen

• Riittävä ja virkistävä uni luo perustan toimintakyvylle, osallistumiselle 
päivittäiseen elämään ja toiminnalliselle suoriutumiselle.

• Psykoedukaatio kohdistuu sekä nuoreen että perheeseen.

• Toimintaterapian tavoitteena unettomuuden hoidossa on etsiä nuoren 
kanssa motivoivaa toimintaa päivään, haetaan toimintakokonaisuuksiin 
kuuluvia toimintoja aktiivisesti.

• Tavoitteena on myös harjoitella nuorelle haastavia taitoja ja toimintoja, 
edistää nuoren osallistumista iänmukaiseen arkeen sekä vahvistaa hänen 
uskoaan omiin kykyihinsä.

• Vaikutetaan nuoren tapoihin ja tottumuksiin.
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Kuvan lähde:
Papunet Kuvapankki



Mihin toimintaterapialla voidaan vaikuttaa?

• Vuorovaikutuksen ja itseilmaisun erilaiset keinot

• Jäsennetty arki, rutiinit

• Perheen tavat

• Nuoren taitojen vahvistuminen

• Motivoivat ja mielenkiintoiset päivätoiminnot

• Nuoren oman ympäristön muokkaaminen

• Ympäristön ärsykkeiden vähentäminen ja muokkaaminen
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Kuvan lähde:
Papunet Kuvapankki



Yhteenveto
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Nuoren unettomuuteen on haastavaa vaikuttaa, koska yöllä tapahtuvalla toiminnalla 
(sosiaalinen media ja pelit) on valtavan suuri merkitys nuoren itsetunnolle ja 
kokemukselle omasta pätevyydestä.

Toimintakyvyn näkökulmasta nuori jää sivuun sosiaalisista ryhmästä ja taitojen 
oppimisesta, kun hän nukkuu päivisin ja valvoo öisin. Kun vuorokausirytmi on 
muuttunut, jää nuorelta oppimatta asioita ja taitoja harjaantumatta.

Toimintaterapian vaikuttamismahdollisuus tulee siitä, että vahvistetaan nuoren 
toimintakykyä, toiminnallista osallistumista ja pätevyyden tunnetta.

Toimintaterapian näkökulmasta kyse ei ole vain nuoren nukkumisesta, vaan 
unettomuudessa on kyse myös nuoren ja koko perheen vuorovaikutussuhteista, 
toimintatavoista ja toimintaympäristöstä.



KIITOS!
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Tuula Vuokkomaa, 
toimintaterapeutti
tuula.vuokkomaa@hus.fi

Tuija Repo, kliininen asiantuntija
tuija.repo@hus.fi

mailto:tuula.vuokkomaa@hus.fi
mailto:tuija.repo@hus.fi


Lähteitä ja linkkejä aiheesta mm.

• AOTA The American Occupational Therapy Association: Occupational Therapy's
Role in Sleep https://www.aota.org/About-Occupational-
Therapy/Professionals/HW/Sleep.aspx (viitattu 19.3.19)

• Green A & Wilson S. 2015. The reason of sleep: Sleep science. In Green, A. & 
Brown, C. (eds.) An occupational therapists guide to sleep and sleep problems. 
London and Philadelphia: Jessica Kingsley publishers.

• Nyman, Jennie: Kiinnostu unesta! https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024
/142338/kiinnostu_unesta.pdf?sequence=1&isAllowed=y

• The international network for occupational therapists interested in sleep www.slee
pot.org

• Torvi, Pekka & Keskinen, Eve: Uneton toimintaterapiassa, Pekka Torvi, Eve Keskinen 
2017, Metropolia Ammattikorkeakoulu
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https://www.aota.org/About-Occupational-Therapy/Professionals/HW/Sleep.aspx
http://www.sleepot.org/

